NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATAL
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Adó- és Vámigazgatósága
Igazgató

Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Polgármester Úr!
Az adóhatóság fontosnak tartja az adókötelezettségek teljesítését, és annak tudatosítását, hogy a
magánszemélyeknek adóbevallásukban számot kell adniuk a megszerzett adóköteles jövedelmükről.
Igazgatóságunk az ügyfeleket támogatni kívánja e kötelezettség teljesítésének vonatkozásában, ezért a lehető
legszélesebb körben szeretnénk az ehhez szükséges tájékoztatást megadni az állampolgároknak.
A törvény ebben az évben is többféle lehetőséget kínál a 2015. évi személyi jövedelemadó elszámolására és
bevallására. Az önadózás egyik formája az egyszerűsített bevallás, amelynek elengedhetetlen feltétele, hogy a
magánszemély a 1553NY jelű nyilatkozat kitöltésével és megküldésével 2016. február 15-éig
kezdeményezze az adóhatóság közreműködését. Az állami adóhatóság a beküldött 1553NY nyilatkozat és a
saját adatbázisában nyilvántartott adatok alapján személyre szabott bevallást készít, amelyet legkésőbb 2016.
április 30-áig küld meg az érintettnek postán, illetve az ügyfélkapun benyújtott 1553NY nyilatkozat esetén,
elektronikus úton. 2016. május 20-áig csak azoknak a magánszemélyeknek kell az egyszerűsített bevallást
aláírva visszaküldeniük, akik úgy ítélik meg, hogy a kiküldött bevallás - például a családi kedvezmény
megosztása vagy annak kettőnél több eltartottra történő igénybevétele miatt - kiegészítésre vagy javításra
szorul. Amennyiben az adózó a bevallásban foglaltakkal egyetért, akkor azzal további teendője nincs.
Akik nem élnek az egyszerűsített bevallás lehetőségével, azoknak 2016. május 20-áig 1553-as vagy
1553ADÓNYILATKOZAT bevallást kell benyújtaniuk.
Mellékelten megküldjük a 1553NY nyilatkozat nyomtatványát a kitöltési útmutatóval együtt. Kérjük szíves
közreműködését abban, hogy a mellékletként csatolt nyomtatvány a településen élő, a feltételeknek megfelelő
magánszemélyek minél szélesebb köréhez eljusson, annak érdekében, hogy az érintettek még időben élni
tudjanak a bevallási kötelezettség számukra egyszerűbb módjával.
Amennyiben szükségesnek látják, felajánljuk közreműködésünket a 1553NY nyomtatvány helyes
kitöltéséhez. A felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan munkatársaink az alábbi telefonszámokon fogadják
hívásaikat:
Kozák Tímea

46/515-640,

Bálint Zsoltné

46/515-559

Bízom segítő közreműködésében a településükön élő állampolgárok személyi jövedelemadó bevallás
benyújtásának elősegítése érdekében.
Miskolc, 2016. február 8.
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